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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
2. 4. 2015
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Prak Vítězslav - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2015/15

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Václav Habura, Ing. Zdeněk Kuča, Bc. Jan Mikoláš,
paní Ivana Neuwirthová, Ing. Petr Šuchma
Hosté:
Marcela Michalková, Ivo Maceček, David Jakubek
kolegové: Gratzová, Vlach - omluveni

Nepřítomní:

Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR a L-Hutní a chemické laboratoře
Návrh rozpočtu na rok 2015
Stav kolektivního vyjednávání DKS v AMEPO a AMDS CR
Zpráva DaRK
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. Na návrh
kol. Macečka přidán bod jednání „Zpráva DaRK o kontrole hospodaření ZO za rok 2014 a
návrhu rozpočtu ZO na rok 2015“.
[2015/15] VZO schválil navrženou změnu v program zasedání
Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Ing. Zdeněk Kuča - závod 14

Výroba v březnu
(k 31. 3. 2015)
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl
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HCC

SJV

21 000 t
22 188 t
+1 188 t

47 000 t
47 525 t
+525 t
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KD
47 000 t
46 111 t
-889 t

P 1500
52 000 t
49 269 t
-2 731 t
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Závěry VZO :

Hrubá i SJV splňují výrobu, největší tlak je na drátovou trať, stále se zde přijímají různá
opatření. Informoval o nové organizační struktuře závodu 14 - Válcovny:
ŘZ – Ing. Alan Dorňák
Sekretariát – Monika Vavrlová
Provoz – 142 (α)
VP – Bc. Jan Koval
ZVP – Ing. Přemysl Hruška
Provoz – 143 (α)
VP – Ing. David Rochovanský
ZVP – Bc. Jiří Zbořil
Provoz 148 (α)
VP – Bc. Petr Dudešek
ZVP – Miroslav Vašica
Podpora výroby (β)
Super β – Ing. Vladimír Oblouk
R – Řízení jakosti (α)
VR – Ing. Zdeněk Kuča
Od 1. 4. 2015 bude administrátorem směn střediska 149 (vyjma 14/R) – Monika Vavrlová.
Co se týče výroby na duben, požadavky jsou na maximalizaci, je velký úbytek zakázek pro
rourovnu, také Steckel má nižší naplněnost (27 tis. tun), pozornost se bude obracet na
dlouhé výrobky. Plán na 47 tisíc tun na drátovce, očekávání až 55 tis. tun.
Ve stejných intencích se bude odvíjet i měsíc květen.
Puščák: ví se už termín odstávky na velkolis? Jedná se o čerpání dovolených.
Kuča: v ročním plánu byl červenec, ale přesně neví.
Ing. Václav Habura - Koksovna
Informoval o aktuální situaci na koksovně.
Maceček: požár na odsíření a výpadek vzduchu a páry měl vliv na výrobu koksovny?
Habura: ne, výpadek byl dohnán.
Pytlík: jak je to s OKD?
Habura: máme kontrakt na 3 roky, máme dohody, technické mítinky a snažíme se narovnat
jak kvalitu, tak i ceny. Hledáme ale cestu, jak být soběstační mimo OKD.
Pytlík: uvažuje se o uzavření Paskova, bude to mít vliv na nás?
Habura: nebude, samotný Paskov nás neohrožuje.
Krausz: v jaké fází je přezdívání dvou stěn KB 1-2?
Habura: připravili jsme podklady, materiál je objednán, následně jsou v řešení montážní
práce, proběhne výběrové řízení.
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Závěry VZO :

Bc. Mikoláš Jan – AMDS CR

Výroba 2015
AMDS CR

Leden
23 382

Únor
19 909

Březen
21 324

Plán
duben
18 190

Březen a duben vychází dobře, v dubnu začala oprava na podélné dl 2.
Zakázek v dubnu na podélné dělení moc není, o to více je na příčných linkách (naplánováno
15000 t), chtějí k nám přesunout výrobu pro AMDS Poland 2,8 kt, ve hře je až kolem 6 kt.
V AMDS Poland je velký přetlak zakázek.
Na 21. 4. 2015 naplánována výrobní porada.
Pastýrik: to navýšení 6 kt z Polska – jedná se jen o příčné linky?
Mikoláš: navíc ještě 800 až 1000 tun na podélné linky.
Střední oprava na podélné dl 2, jedná se o větší opravu, kdy se řeší všechny významné uzly,
k proinvestování zhruba kolem 3 mil. Kč. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo zkrátit
délku opravy.
Prak: bude tato oprava zahrnovat i modernizaci?
Mikoláš.: Nejedná se o modernizaci v rámci této opravy.
Co se týče opravy střechy, proběhlo jednání s Ing. Šedivým, technický posudek máme, byly
posuzovány 2 varianty oprav, zvolili tu schůdnější (pokrytí ipou), vychází to zhruba na 3,2 mil.
Kč).
Pastýrik: je počítáno i s investicí na překlapěč za linkou podélná dl 2?
Mikoláš: objednáno to je, peníze na to jsou schváleny.
Paní Ivana Neuwirthová – Z – Personální podpora závod 14
Předložila k projednání odchod z důvodu choroby z obecných příčin.
VZO projednal s tím, že nesouhlasí s rušením pracovních míst a náhradou agenturními
zaměstnanci.
Předložila k projednání neomluvenou absenci zaměstnance provozu 142.
VZO projednal neomluvenou absenci a souhlasí s krácením dovolené o 1 den.
Ing. Šuchma Petr – L – Hutní a chemické laboratoře
Podal informace o struktuře provozu LaV a spektru zaměstnanců, kteří pracují na LaV.
Pohovořil o výrobě a přínosu provozu laboratoří společnosti AMO.
Poděkoval za podporu ZO AM ČR při realizaci rekonstrukce sprch na laboratořích.
Závady byly odstraněny. Naplánovaná je velká rekonstrukce dámských šaten.
Jak to vypadá s vývojem centralizace rozboru vod?
V této chvíli (od poslední vlny dobrovolných odchodů) děláme veškeré rozbory vody na 3
místech: hlavní je laboratoř pana Ing. Romana Hubáčka, Ph.D., pak koksochemická
laboratoř (kde byly zrušeny noční směny, po odchodu zaměstnanců na VSS), zbytek
rozborů se provádí v centrálních laboratořích.
Novinka letošního roku, která vyplynula při projednávání plánu investic, je analýza přesunu
laboratoří a jejich centralizace. Termín pro vypracování studie 1. 7. 2015. Otázka samotné
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

realizace záleží na posouzení možností proveditelnosti a praktičnosti tohoto záměru
ve výhledu delšího časového období.
Kögler: jak by to bylo v tomto případě s 1 pracovnicí na stanici biologické čistírny na
koksovně?
Šuchma: Počítají s tím, že pracoviště na biochemii bude zachováno (jako odloučené
pracoviště).

Ad 4)

Návrh rozpočtu na rok 2015

VZO bere na vědomí informace kol. Slaniny o čerpání rozpočtu ZO za rok 2014 a plánu
čerpání na rok 2015.

Ad 5)

Stav kolektivního vyjednávání DKS v AMEPO a AMDS CR

VZO bere na vědomí informace kol. Praka o průběhu vyjednávání DKS ve společnostech
AMEPO (kdo proběhlo již 6. kolo) a AMDS CR.
Ad 6)

Zpráva DaRK

VZO bere na vědomí zprávu DaRK o výsledku revize hospodaření ZO za rok 2014, kterou
přednesl předseda DaRK kol. Ivo Maceček.
VZO ukládá předsedům Rad do příštího zasedání prodiskutovat se členy na jednotlivých RÚD
možnosti zhodnocení finančních prostředků VZO.

Ad 7)

Organizační

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům: Varga Aurel, provoz
1482; Mojžíšek Miloslav, provoz 1482; 1031 Břetislav Toman, Ivičicová Olga, 1033.



VZO vzal na vědomí stav členské základny.



VZO vzal na vědomí informaci o konání konference ZO AM ČR dne 24. 4. 2015.



VZO schválil většinovým hlasováním pozvat na Konferenci ZO AM ČR předsedy
z ostatních ZO OS KOVO působících v AMO a dceřiných společnostech.



VZO vzal na vědomí informace o návštěvě u předsedy OS KOVO Jaroslava Součka
v Praze. Jednání se účastnilo celé výkonné vedení svazu. Byl vyzvednut velmi
profesionální přístup zúčastněných, část tohoto jednání byla věnována problematice
OS KOVO a druhá část agenturnímu zaměstnávání.



VZO vzal na vědomí informace z Konference krajského sdružení, které podala
kolegyně Polášková.
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Závěry VZO :



VZO vzal na vědomí informace o záměru na revitalizaci kantýn a ukládá VZO zabývat
se tímto problémem i na příštím zasedání VZO.



VZO vzal na vědomí Návrh Dohody o vzájemné spolupráci mezi ZO OS KOVO
působících v AMO a dceřiných společnostech.



VZO vzal na vědomí informaci o zahájení vyjednávání v AMEPO a schválil vyjednávací
komisi pro Kolektivní vyjednávání v AMDS CR ve složení: kol. Prak, Pěknica, Pastýrik,
Vlach.



VZO vzal na vědomí informace z jednání s managementem, které přednesli kol. Prak
a kol. Polášková.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 16. 4. 2015
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

…..……………………………..
Podpis předsedy ZO (razítko)

Zapsala:

Michalková Marcela

Interní materiál VZO

Schválil:
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Prak Vítězslav

Dne:

7. 4. 2015

